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                                                  S P R O S T O W A N I E  

 

 W związku z kłamliwymi  informacjami dot. mojej osoby podanymi w artykule  „Podleśny 

podpadnięty” a opublikowanymi w SBL Nowiny nr 4/2014 zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa prasowego proszę o zamieszczenie w kolejnym numerze  Państwa pisma 

mojego sprostowania  bowiem: 

- nieprawdą  jest, że punkt pomocy powodzianom był w Bijaszowicach, bo punkt taki istniał 

lecz w Bijasowicach, 

- nieprawdą jest, że w punkcie pomocy powodzianom w Bijasowicach osoby korzystające 

z pomocy  płaciły za otrzymywane dary powodziowe, 

- nieprawdą jest ,że punkt pomocy w Bijasowicach był powołany przez UM Bieruń po 

miesiącu od zaistnienia powodzi, bo był inicjatywą społeczną sąsiedzką i istniał od początku 

powodzi w maju 2010 r. 

- nieprawdą jest ,że punkt pomocy powodzianom nie był zabezpieczony bo był 

zabezpieczony, znajdował się na ogrodzonej zamkniętej posesji w zamykanym i dobrze 

zabezpieczonym zamykanymi stalowymi drzwiami garażu. 

- nieprawdą jest , że w  punkcie pomocy w Bijasowicach była kiedykolwiek prowadzona 

zbiórka pieniędzy na rzecz powodzian z Bierunia. 

- nieprawdą jest, że pomoc  finansowa i rzeczowa zebrana z inicjatywy mieszkańców na 

pomoc powodzianom z Bogatyni nie została im przekazana, bo w dniu  21.08.2010r zebrana       

kwota 10 000 zł wraz z darami rzeczowymi  została  przekazana proboszczowi  Parafii 

Rzymskokatolickiej pw Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Bogatyni  przez 

delegację mieszkańców Bierunia i Bijasowic w ilości  8 osób, 



-nieprawdą jest, że zasiłek celowy w kwocie  9.020 zł został przyznany mi nieprawnie bo  

z powodu zalania piwnic mojego domu wodami gruntowymi , decyzją MOPS Bieruń był 

zasadny i przyznany zgodnie  obowiązującymi przepisami określonymi przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji nr BUSKŻ-III-5941-9/10 z dnia 19 lipca 2010 roku oraz 

wytycznymi dotyczącymi sposobu wykorzystania środków przekazanych w ramach pomocy 

udzielonej z budżetu województwa śląskiego dla gmin, celem wsparcia osób i rodzin 

dotkniętych powodzią, intensywnymi  i długotrwałymi opadami atmosferycznymi, 

osuwiskami ziemi oraz podwyższonym poziomem  wód gruntowych w województwie 

śląskim w 2010  roku. 

- wnioskowanie przez Panią aby sprawą działania punktu pomocy  powodzianom 

w Bijasowicach zajął się Prokurator  jest zasadna gdyż każdy ma takie prawo  ale informuję 

Panią , że z  zawiadomienia Kazimierza Ch. oraz Ryszarda W. były prowadzone już 

dwukrotnie postępowania nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Tychach i oba zostały 

umorzone z powodu braku cech przestępstwa w jego działalności , ostatnie postępowanie        

3 Ds. 421/13 w dniu  18 listopada 2013r  Prokurator  Rejonowy umorzył na podstawie art. 17 

par.1 pkt 2 kpk wobec braku znamion czynu zabronionego. 

- nie prawdą jest, że posiadam żółte papiery, bo nie posiadam ani żółtych, ani zielonych, 

czerwonych czy niebieskich, posiadam jedynie orzeczenie o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności z powodu wcześniejszego uzależnienia od alkoholu ale i innych 

czynników zdrowotnych, lecz od 12 lat jestem osobą trzeźwą   i jestem z tego powodu dumna  

że miałam w sobie siłę aby ten kryzys  przezwyciężyć i że dzięki tej  sile mogłam uczciwie, 

sumiennie i z zaangażowaniem pomagać  mieszkańcom Bierunia w trakcie powodzi  w roku 

2010. 

-nieprawdą jest ,że była Pani  w punkcie pomocy powodzianom w Bijasowicach, bo była Pani 

jedynie  w dniu 31.07.2010 roku na festynie w Kopani gdzie wspólnie z Dariuszem Dyrdą 

sprzedawała Pani książki i koszulki związane z Śląskiem i gdzie oboje Państwo zbieraliście 

pieniądze na działalność   Ruchu Autonomii Śląska. 

 

                                                                        Małgorzata Watoła. 

 


